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                                       XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

  
1. Niech moc Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i 
dźwiganiu codziennego krzyża. 
  
2. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się 
Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla 
dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, 
nadziei i miłości do Boga i Kościoła. 
  
3. W środę, 14 września, będziemy obchodzili Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało 
ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki 
Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. Z tej okazji Ojcowie Cystersi z Mogiły 
zapraszają nas Mszę św. odpustową dla naszej Parafii 16 września w piątek, na godz. 18.00. 
Jest to również dziękczynienie Bogu za 800 lat istnienia Opactwa Cystersów. 
  
4. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym 
liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela. 
  
5. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na 
Polskę. 
  
6. W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli 
prawdzie i dobru. 
W tym dniu również będziemy obchodzić Święto Św. Stanisława KOSTKI, patrona dzieci i 
młodzieży. 
  
7. W przyszłą III niedz. m-ca, Rada Parafialna będzie przyjmowała ofiary na prace w naszych 
kościołach. Bóg zapłać! Na godz. 13.00 zapraszam Radę Paraf. na spotkanie na plebanię. 
  
8. Bóg zapłać za sprzątanie naszych kościołów. Czytajmy prasę religijną. 
  
W tym tygodniu patronują nam: 
- poniedz. 12 września – Wsp. Imienia Maryi 
- wtorek, 13 września – Święty Jan Chryzostom (ok. 354-407) biskup Konstantynopola, wybitny 
kaznodzieja, doktor Kościoła; 
- piątek, 16 września – Święci Korneliusz (ok. 200-253) papież, orędownik jedności Kościoła, i 
Cyprian (ok. 210-258), biskup Kartaginy, obaj zginęli śmiercią męczeńską. 
 


